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Artikel 1: Inhoud en inrichting van de opleiding
Uitgangspunt voor de inhoud van de opleiding zijn de voor de opleiding geldende landelijke vereisten.
Het Grafisch Lyceum Rotterdam draagt zorg voor een zodanige inrichting van het onderwijs dat de
deelnemer een optimaal niveau kan bereiken.
Artikel 2: Studiegids
Aan de deelnemer wordt bij de aanvang van de studie een studiegids ter hand gesteld waarin
ondermeer de volgende onderwerpen beschreven en geregeld zijn:
1. De inhoud en inrichting van de opleiding;
2. De regelingen rond toetsing en afsluiting en de examenvoorzieningen;
3. De onderwijseenheden (modulen) die deel uitmaken van de opleiding;
4. De studiebelasting van de modulen;
5. De studie en beroepskeuzevoorlichting en de studiebegeleiding;
6. De tijdvakken waarbinnen en de locatie(s) waarop het onderwijs verzorgd wordt;
7. De instellingsvoorschriften. De inhoud, de afspraken en de wederzijdse verplichtingen uit de
studiegids op voornoemde punten maken voor partijen deel uit van deze overeenkomst.
Artikel 3: Voorbereidende en ondersteunende activiteiten
Ten behoeve van de beroepsopleiding kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden
toegevoegd ter bevordering van het kunnen instromen en met een gunstig gevolg voltooien van de
opleiding. Deze activiteiten maken deel uit van de opleiding. Voorbereidende en ondersteunende
activiteiten zijn bestemd voor deelnemers wier vooropleiding naar oordeel van het bevoegd gezag
onvoldoende uitzicht biedt op verwezenlijking van de eindtermen van de opleiding binnen redelijke tijd.
Aan het begin van het onderwijstraject kunnen hierover tussen de deelnemer en het Grafisch Lyceum
Rotterdam nadere afspraken worden gemaakt.
Artikel 4: Beroepspraktijkvorming
Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in een separate praktijkovereenkomst
tussen de deelnemer, het Grafisch Lyceum Rotterdam en het bedrijf dat of de organisatie die de
beroepspraktijkvorming verzorgt.
Artikel 5: Studentenstatuut
Aan de deelnemer wordt bij de aanvang van de studie middels het internet een studentenstatuut
beschikbaar gesteld waarin ondermeer de volgende onderwerpen beschreven en geregeld zijn:
1. Rechten en plichten van de deelnemer en het Grafisch Lyceum Rotterdam;
2. Schorsing als ordemaatregel en verwijdering;
3. Algemene rechtsbescherming, klachtrecht;
4. Klachtenregeling en rol vertrouwenspersonen i.v.m. de gedragscode.
De inhoud, de afspraken en de wederzijdse verplichtingen uit het studentenstatuut maken voor
partijen deel uit van deze overeenkomst.
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Artikel 6: Gedragscode
Ter bevordering en instandhouding van een sociaal en veilig schoolklimaat geldt binnen het Grafisch
Lyceum Rotterdam voor alle betrokkenen de door het bevoegd gezag, studenten en ouders
vastgestelde en ondertekende gedragscode. De inhoud, gedragsafspraken en de klachtenregeling zijn
middels het internet aan de deelnemer beschikbaar gesteld en maken voor partijen deel uit van deze
overeenkomst.
Artikel 7: Algemene verplichting deelnemer
De deelnemer spant zich zo in als van hem/haar met het oog op het bereiken van een optimaal niveau
verwacht mag worden en verplicht zich, behoudens overmacht of toestemming, alle voorgeschreven
onderwijsactiviteiten bij te wonen, opdrachten uit te voeren en examens dan wel onderdelen van
examens af te leggen.
Artikel 8: Algemene verplichting Grafisch Lyceum Rotterdam
Het Grafisch Lyceum Rotterdam spant zich zo in als van het Grafisch Lyceum Rotterdam met het oog
op het bereiken van een optimaal niveau van de deelnemer verwacht mag worden en verplicht zich:
• examens dan wel onderdelen van het examen, behorende bij de opleiding, aan te bieden.
• in te spannen alle vastgestelde onderwijsactiviteiten aan te bieden en uit te voeren;
• in te spannen om eventueel niet uitgevoerde onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval op een
ander tijdstip of in een andere vorm aan te bieden.
• een passende studiebegeleiding aan te bieden.
Artikel 9: Aansprakelijkheid Grafisch Lyceum Rotterdam
1. De aansprakelijkheid van het Grafisch Lyceum Rotterdam beperkt zich tot een
schadevergoeding in het geval van het niet na kunnen komen van deze overeenkomst door
beëindiging van bekostiging of ontneming van rechten als bedoeld in artikel 2.1.3.
onderscheidenlijk in artikel 6.1.4. of 6.2.2. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs jegens
de instelling. De maximale hoogte van deze schadevergoeding wordt gesteld op het bedrag
dat overeenkomt met de hoogte van het les- en cursusgeld.
2. Het Grafisch Lyceum Rotterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tussentijdse
beëindiging van deze overeenkomst op grond van definitieve verwijdering van de deelnemer.
3. Het Grafisch Lyceum Rotterdam kan, behoudens bij opzet of grove schuld, niet aansprakelijk
worden gesteld voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen van
de deelnemer.
Artikel 10: Wijzigingen overeenkomst
1. In deze overeenkomst staan de algemene rechten en plichten van partijen. Bepalingen die
specifiek gaan over de door de student te volgen opleiding staan in het opleidingsblad. Het
opleidingsblad is een onlosmakelijk onderdeel van deze overeenkomst. Overal waar in deze
overeenkomst ‘opleiding’ staat, wordt de opleiding bedoeld zoals vermeld op het
opleidingsblad.
2. De opleidingsgegevens zoals opgenomen in artikel 2 van het opleidingsblad kunnen
gedurende de opleiding met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd of
aangevuld. De opleidingsgegevens kunnen alleen worden gewijzigd op verzoek en met
instemming van de student, al dan niet via, in of na overleg met of op advies van een
functionaris van de instelling op verzoek van de student doorgevoerd. De instelling kan de
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student hierin altijd actief adviseren. Het opleidingsblad wordt dan gedurende de looptijd
vervangen door een nieuw opleidingsblad, dat de instelling schriftelijk (op papier / digitaal)
stuurt naar de student (of in geval van een minderjarige student ook naar zijn/haar
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger).
3. Als de student of in geval van een minderjarige student zijn/haar ouder(s) of wettelijk
vertegenwoordiger(s), niet akkoord gaat met de inhoud van het nieuwe opleidingsblad al dan
niet omdat de aangepaste opleidingsgegevens niet correct zijn weergegeven, dan moet hij/zij
dit binnen tien schooldagen schriftelijk of mondeling aan de instelling doorgeven. De
opleidingsgegevens worden in dergelijk geval gecorrigeerd. In dit geval blijft de student de
opleiding volgen zoals vermeld op het vorige opleidingsblad. Als de student niet binnen de
afgesproken termijn reageert, vervangt het nieuwe opleidingsblad het vorige opleidingsblad en
wordt daarmee een onlosmakelijk onderdeel van de onderwijsovereenkomst.
Artikel 11: Einde overeenkomst
Deze overeenkomst eindigt:
1. door het verstrijken van de termijn waarvoor de opleiding als bedoeld in artikel 2 ,van de
onderwijsovereenkomst, is aangegaan;
2. door het met goed gevolg afsluiten van alle examenonderdelen van de opleiding waarop deze
overeenkomst betrekking heeft;
3. indien de deelnemer het Grafisch Lyceum Rotterdam op eigen initiatief kennelijk definitief
heeft verlaten;
4. bij onderling goedvinden van het Grafisch Lyceum Rotterdam en de deelnemer;
5. door de definitieve verwijdering van de deelnemer van het Grafisch Lyceum Rotterdam
conform de regeling in het studentenstatuut;
6. indien niet wordt voldaan aan de studienormen zoals aangegeven in de studiegids en het
studentenstatuut;
7. door het overlijden van de deelnemer.
Artikel 12: Verlenging overeenkomst
Indien de deelnemer niet binnen de gestelde tijdsduur, zoals vermeld in artikel 2 van de
onderwijsovereenkomst, alle examenonderdelen van de opleiding waar de overeenkomst betrekking
op heeft met goed gevolg heeft afgelegd, kunnen partijen overeenkomen dat de
onderwijsovereenkomst wordt verlengd.
Artikel 13: Verklaring
De deelnemer verklaart door ondertekening van deze overeenkomst dat hij/zij:
1. in het bezit is gesteld van of via het internet de beschikking heeft over:
• de studiegids,
• het studentenstatuut,
• de “gedragscode “Grafisch Lyceum Rotterdam”
2. zich op de hoogte heeft gesteld van de inhoud;
3. zich zal houden aan de afspraken en verplichtingen die daar uit voortkomen.
Artikel 14: Handreiking extra ondersteuning
Indien er sprake is van afspraken omtrent extra begeleiding of extra ondersteuning worden die
afspraken vastgelegd in een bijlage. Deze bijlage wordt vervolgens geacht integraal onderdeel uit te
maken van de onderwijsovereenkomst.
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